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EDITA-L
.
EDITAL DE LICITAQAO PARA ATA DE REGISTRO DE PREQOSA .
PREGAO PRESENCIAL N2 PP-007/2.018 - DIVERSAS-A
V V ' ‘ V
ORGAOS REQUISITANTES D0 CERTAME: SECRETARI-A DE -INFRAESTRUTURA E MEIO A/MBIENTE
(SEINFRA]; SECRETARIA DA SAUDE (SESA); SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA [SEDUC);
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL [SAS]; SECRETARIA DE ARTICULAQAO INSTITUCIONAL
[SEAI]; SECRETARIA DE Pl..ANE]AMEN'l’O E FINANCAS [SI-IFIN); SECRETARIA DA AGRICULTURA,

PECUARIA E RECURSOS HlDRICOS‘ [SEAGRl); SECRETARIA DA CULTURA ETURISMQ (SECULT];

SECRETARIA DO ESPORTE E ]UVENTUDE (SEIUVJ; INSTl'l‘U'l‘O DO MEIO AMBIENTE DE MORADA
NOVA [lMAl\'/IN), SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO (SEAD). A . 1
.
'
‘ "
DRGAO GERENCIADOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE [SEINFR-A)
‘H-_¢

OB]ETO: SELECAO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PREQIOS PARA A FUTURA
AQUISIQAO DE MATERIAL DE CONSTRUQAO EM GERAL, ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A0 A'l‘l;-INDIMENTO DA MAN UTENQAO DIARIA DAS
DIVERSAS UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MQRADA

NOVA, CONFORME ESPECIFI_CA§IOES E QUANTIDADES CONSTANTES N0 TERMO D_E REFERENCIA
(ANEXO I), DESTE EDITAL.
_
1
A pA" A
TIPO DE LICITAQAO: Menor prego por lote.
'
.
‘ .
LOCAL D0 PREGAO: Sala da Comissao de Licitagéio da Prefeitura Municipal de Morada Nova, situada
a Av. Manoel Castro, n9 726, Centro, Morada Nova, Ceara.
'
DATA E HORA PARA RECEBER, ABRIR E EXAMINAR PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE
EMPRESAS QUE PRETENDAM PARTICIPAR D0 PREGAO PRESENCIAL N9 PP-007/2018 DIVERSAS, em 27 de Fevereiro de 2018 as 09:00 horas [horério local)
'

eazamme

I

Este procedimento licitatério reger-se—a pelas disposigﬁes da Lei Federal n9 10.520, de 17/07/2002 Lei que Regulamenta 0 Preg:-.10, pelo Decreto nil 3.555, de 08/08/2000, alterados pelos Decretos n9
3.693, de 20/12/2000 e I19 3.784, de 06/04/2001, Decreto n9 5.450, de 31/O5/2005 e tem como

subsidiaria a Lei n9 8.666, de 21/06/1993 e alteragﬁes p0Slf6l'lOI‘QS,— Lei de Licltagﬁes, da Lei n9 8,078,
de 11/09/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, Decreto n9 6.204/0.7, Lei Complementar n9 123

de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n“ 147 de 0'7 de Agosto de 2014, Lei Federal n9
155/2016, de 27 de outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera 0 titulo
VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas‘ disposigﬁes
estabelecidas no presente edital e seus anexos.
A
L
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA torna pilblico, para conhecirnento dos interessados,

que 0 Pregoeiro, Sr. JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO, nomeado pela Portaria ii“
024/2017, de 02 de Ianeiro de 2017, e assessorado pelos servidores: ADRIANO LUIS LIMA GIRAO
(Equipe de Apoio) e WALLISON RABELO CRUZ [Equipe de Apqio), nomeada através desta mesma

Portaria, juntada an processo administrative de que trata esta lieltagao, recebera e abrira no horario,
data e local acima indicados, as PROPOSTAS DE PRECOS e us DOCUMENTDS DE HABILITACAO,
referentes a licitagao objeto deste instrumento, para a escolha da proposta rnais vantajosa, observadas
as normas e condieﬁes do presente Edltal.

‘
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As propostas deveréo obedecer as especiﬁcagoes estabelecidaspor este instrumento convocatorio
e seus anexos, que dele fazem parte integrante.
A
‘
A
_
i .A
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de htabilitagﬁov serao recebidos novenderegoi
aclrna rnencionado, na sessavo ptiblica de processamento do Pr'eg§o,.ap6s 0 credencianiento
dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
,
‘ . A V
1. DO OBIETO

1.1. SELECAO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOSPARA A FUTURA
AQUISIQAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, ELETRICO, HIDRAIJLICO E OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO, DES'l‘INADO§ A0 ATENDIMENTO DA MANUTENQAO DIARIA DAS
DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS'[SECRE'l‘ARlAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL ms MORADA
NOVA, CONFORME ESPECIFICA(,IOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA
(ANEXO I), DESTE EDITAL.
A
A
1.2 CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE

AN EXO I — Termo de Referéncia
AN EXO II - Minuta do Contrato
ANEXO Ill — Flcha de Credenciamento
ANEXO lV — Declarar;-50 de Habilitagéio

.

ANEXO V - Declaragﬁo de Fatos Supervenientes

ANEXO VI - Declaragao que nao emprega menor de 18 a_n_os
A
ANEXO VII - Modelo de declaragao do enquadramento em regimede tributagao
ANEXO VIII — Modelo de Proposta

é

l

‘ h"

'

A

ANEXO IX - Declaragao de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com 0 Municipio de Morada Nova
ANEXO X - Minuta da Ata de Registro De Prego
ANEXO XI — Mapa de Pregos Registrados
'~
-r

1.3. DAS FASES D0 PROCESSO LICITATORIO

A

1.3.1. O presente procedimento de licitagao seguira o seguinte tramite em fases distintas:
1.3.2. Credenciamento dos licitantes, conforme subitem deste edital;
_
,
1.3.3. Recebirnento de envelopes contendo as “Propostas de Prepos" e os “Documentos de HabiIita<;éi0”;
1.3.4. Abertura das Propostas de Pregos apresentadas, verificagﬁo e classiﬁcagao inicial;
~
1.3.5. Lances Verbais entre os classiﬁcados;

1.3.6. Habilltagao do licitante melhor classiﬁcado;
1.3.7. Recursos;
1.3.8. Adjudicagao;

A

. '

'

1.3.9. Homologaqﬁo;
1.3.1.0. Contratagﬁo.

'

Q
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2. DAS CONDICOES E RESTRIQOES-DE PARTICIPACAO

2.1 - ms coumeoss DE PARTICIPAQAO

-

_

A

V

A

V A

'VA

L

2.1.1 - Poderiio participar do presente Pregao. toda e qualquer ﬁrma individual ou sociedade
regularmente estabelecida no Pais, que seja especializada e cr'ederViciadaV nos referidos
servic;os/produtos objeto deste certame e que satisfaga a todas as ex-igéncias. do presente Edital,
especiﬁcagoes e normas, de acordo com os anexos relacionados.
A

2.2 - DAS RESTRIQDES ma PARTICIPACAO
-_,

.

V

AV

i_

,

A o A 1 V .

2.2.1- N50 podera participar da licitagao pessoa jurldica que estejam cumprindo penalidade de
Suspensao Temporaria para licitar ou contratar imposta por orgao/entidade deste Municipio ou
declaradas inidoneas por forga da Lei de Licitagiies e suas alteragoes posteriores;
2.2.2 — N50 sera admitida a participagiio de empresa sob a forma de Consércios ou grupo de empresas
e com faléncia decretada;

2.2.3 — N50 poderé participar empresas que estejam incluidas no Cadastro de' Inadimpléncia da
Fazenda Pﬁblica Estadual - CADINE, nos termos do art. 3°, da Lei n° 12.411, de 02.01.95 e do seu
Decreto Regulamentador n° 23.661, de 20.04.95;
‘
2.2.4 — Quando urn dos socios representantes ou responséveis técnicos da Licitante participar de mais
de uma empresa especializada no objeto desta Licitagéo, sornente uma delas podera participar do
certame licitatério;
2.2.5- N50 poderé participar do certame pessoa juridica que estiver sofrendo penalidades-impostas
por qualquer organ/entidade da Administragao Pﬁblica Municipal motivadas pelas hipéteses previstas
no art 88 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes Vposteriores.
,

3. D0 CREDENCIAMENTO

A

3.1. Para o CREDENCIAMENTO, deverao ser apresentados os seguintes documentos:

_v

‘

3.1.1. Ficha de Credenciamento, devidamente preenchida conforme modelo do Anexolll deste edital,
condicionando toda e qualquer comunicagao entre o pregoeiro e licitantes através do enderego
eletronico informado no respectivo anexo, onde devera ser indicado, expressamente, 0 nonie da pessoa
credenciada, com os respectivos RG e CPF;
1
u I
3.1.2. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de u_ma pessoa deva assinar aAFi::ha

de Credenciarnento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida 0 documento
para os ﬁns deste procedimento licitatorio.
3.1.3. Tratando-so de representante legal, o estatuto social, contrato social on outro instrumento de
registro cornercial, registrado na Iunta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo

registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Iuridicas, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigagoes em decorréncia de tal investidura;
.
3.1.3.1. Documento de eleigao de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de

sociedade por agoes;
p
A A V
3.1.3.2. InAscri(;§o do ato constitutivo, acornpanhado de prova de diretoria em exereicio, no.»caso die
socieclade civil;
L
.
A
A
V
V p A
3.1.3.3. Decreto de autorizagao, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigagfies em decorréncia de tal investidura e para pratica de todos os deinais atos.ine1"entes
ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais;
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3.2. Tratando-se de pessoa fisica, cédula do identidade ou outro documento equivalente, com
fotografia.
A
A . .
»
V
3.2.1. Tratando~se de procurador, 0 instrumento de procuracﬁo especifica plilzilica ou ‘particular
(COM NUMERAQAO D0 CERTAME], esta iiltima com ﬁrma reconhecida do qual constem poderes
especificos para forrnular lances, negociar prego, Interpor recursos e desistir do sua interposicao e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do corresponclente documento
que comprove os poderes do mandante para a outorga (contrato social ou documento eqiﬂvalente);
3.2.2. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar inteng.-310V de recorrer, eobrigatorio a
Iicltante fazer-se representar pelo credenciado em todas as sessées piiblicas Vreferentes it ldicitagao.

“--_-

3.2.3. Cada licitante somente podera credenciar 01 (um) representante legal na licitaeao e,
consequentemente, cada credenciado representaré somente 01 [um] licitante.
' .
3.2.4. No caso de substituicao do representante credenciado, a Iicitante devera apresentar pedido
formal nesse sentido, o qual, em sendo o caso, deveré se fazer acompanhar dos docurnentos previstos
nas clausulas acima.
3.3. N50 poderé um representante legal on um procurador representar mais de uma empresa.
3.4. No caso de licltante este deveré comprovar a' condigao de representante legal, através de copia

autenticada de seu contrato social ou procuragio com poderes especiﬁcos para referido ato.
3.5. DEMAIS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

A ¢

'

3.5.1. Apresentar Declaracao de Habilitagao, constante do Anexo IV do Edital.
3.5.2. Apresenta Declaracao de enquadramento em regime de tributacao, Anexo VII do Edital.
3.5.3. Apresentar Declaracao de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de Morada
Nova do[s) socio(s) e/ou proprietério da empresa, Anexo IX do Edital.
Parzigrafo Primeiro: Estes documentos (originais ou copies] deverao ser entregues‘ fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes
“Propostas de Prec;os". N o caso de copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo Pregoeiro ou por
servidor integrante da Equipe de Apoio, a vista do original.
V
V
-_-

Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se~a as penalidades previstas na legislacao.
3.6. DA PARTICIPACAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.6.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP], nos termos da Lei

Complementar nil. 123, de 14/12/2006, Alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07, de Agosto de
2014, para que estas possam-gozar dos beneficios previstos nas referidas Leis é necessario, a época
do credenciamento, manifestagao de cumprir plenamente os requisitos para classiﬁcacﬁo como tal,
nos termos do Artigo 3" do referido diploma legal, por meio da Declaracao de Microempresa‘ ou
Empresa de Pequeno Porte que devera ser feita no proprio formulario cle credenciamento conforme
modelo disposto no ANEXO VII MODELO DE DECLARACAO - (ME ou EPP], nos termos da Lei
ggiaplementar n9. 123, de 14/ 12/2006, alterada pela Lei Complemontar nﬂ 147, de 07 de Agosto de
3.6.2. Em se tratando de microempresa ou empresa do pequeno porte (ME ou EPP) que possua
restrigﬁo ﬁscal, quanto aos documentosexigidos neste certame, devera apresentar a declaracéiode que
trata o item supra, fazendo constar em ta] documento tambérn a declaracao de que consta a restrigao
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fiscal e que se compromete em sana_r o vicio, conformedispﬁe a,Lei Complementar n 9.‘1;23 Vde
14/12/2006, alteracla pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014.
V"
,
-A '
3.6.3. A participacao de empresas classiﬁcadas come microempresa ou empresa de pequeno porte (VME
ou EPP), que tenham declarado pessuir restrigzao ﬁscal conforme o item acimda, somenteV sera
permitido caso tais empresas tenham manifestado, no ato de credenciamente, a cendicao de
enquadramento come ME ou EAPP, conforme dispﬁe o Item 3.6.1. deste capitulo.
.
3.6.4. As microempresas e empresas de pequeno perte, por ocasiao da participacﬁo na licitacao,
deverao apresentar teda a documentagao exigida para efeito de cemprovacae-de regulariclade ﬁscal,
mesmo que esta apresente alguma restricaoz
_
I
‘
3.6.5. Havendo alguma restricéio na cornprovaciiio da regularidade ﬁscal, sera assegurado as mesmas 0
prazo de 05 [cinco) dias uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do Pregoeiro, para a
regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de eventuais
certidﬁes negativas on positivas, estas com efeito de negativa (art. 43, parégrafe primeiro da LC
147/14);
, ‘
3.6.6. A néio regularizacao da documentacao, no prazo "pr-evisto no subitem supra, implicara a
decadéncia do direite a contratacao, sem prejulzo das sancﬁes previstas no art. 81 da Lei nil 8.666, de
21/06/1993, sendo facultade ae Pregeeiro convocar os Licitantes remanescentes, na erdem de
cIassi.ficac;z'io, para a assinatura do centrato, ou revogar a Iicitacao (art. 43, paragrafo segunde da LC
147/14];
I ,
3.6.7. As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao apresentar ao Pregoeire antes de
exercer e direito de preferéncia previsto na Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006 es documentos:
I. Empresas OPTANTE-S pelo Sistema Simples de Tributacao, regido pela Lei Complementar n9. 123 de
14/12/2006:
'
4.
a) cornprovante de opcao pelo Sistema nacional obtido através do site da Secretarialda Receita
Federal, Iltg;//receita.fazen_d,1,gpv.br_/simplesnacienal;

b) declaracao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa, de nae haver nenhum impedimentos
previstos do § 49 do artigo 03 da Lei Cornplementar n9. 123 de 14/12/2006;
--'

II. Ernpresas NAO OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributagae, regido pela Lei Cemplementar n9.
123 de 14/12/2006;
a) Balance Patrimonial e Demenstracao do Resultado do Exercicio - DRE cemprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e ll do Artigo 03 da Lei Complementar n9. 123 de
14/ 12/2006;
.
b) Cépia da Declaracao de Escrituracao DigitaI— SPED;
'h
c) Comprovante de inscricao e situagéio cadastral no Cadasrro N acional de Pessoa ]uridica‘— _CN,P];

d) Copia do contrato Social e suas alteracﬁesj
'
e) Declaracao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa de nae haver nenhum impedirnento
previstos nos incisos do § 4" do Artigo 03 da Lei Cemplernentar n9. 123 de 14/12/2006;
I
Paragrafo Primeiro: Quem prestar declaracae falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacao.
Paragrafo Segundo: S6 serﬁo aceitas a documentagxéio entregue das empresas participantes noato do
certame.

A
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4. DA APRESENTAQAO on PROPOSTA es PRECOS E on DOCUMENTAEAD no I-IABILITANQIAD
4.1A Proposta de Precos e a Documentacao de Habilitacao deverao ser apresentadas no local, dia
e hora detorminados no edital, em envelopes separados, devldamonto fechados e rubricados no Afecho,
assim denominados:
.
a) Envelope n.9 1: Proposta de Precos; e
V
b) Envelope n.9 2: Documentos de'Habilitaca'io.
4.2. Os envelopes deverao center, em suas partes externas, os seguintes dizeres:
ENVELOPE 11.9 1 — PROPOSTA DE PRECVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
PREGAO PRESENCIAL N.9 PP-O07/2018 - DIVERSAS
LOTE
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE: _ii__
u

CNP N“: A

ENVELOPE 11.9 2 - DOCUMENTOS es HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL es MORADA NOVA

PREGAO PRESENCIAL NF PP-007/2018 - DIVERSAS
RAZAO SOCIAL no PROPONENTE:

cur] no

.

4.3. A Proposta do Precos devora ser apresentada em 02 (duas) vias originals, na lingua
portuguesa, salvo quanto as expressﬁos técnicas de use corrente, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante
legal do llcitante proponents, contendo:
I 14.3.1. indicacéio do nome e mimero do banco, agéncia e conta corrente para efeito do pagamento;

4.3.2. precos unitario e total, conforme Termo de Referéncia, para todos es itens, em real, expresses
em algarismo e per extenso, do forma clara e precisa, lirnitado rigorosamente ao objeto desta Iicitacéio,
sem alternativas de precos ou qualquer outra condicéie que induza o julgamento a ter mais de um
resultado;
V A
,
4.3.3. em caso de divergéncia entre es precos unitario e total, sera considerado 0 primoire e entre es
expresses em algarismo e per extonso, prevalecera o iiltime;
4.3.4. declaracao expressa de que nos precos contidos na preposta escrita e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados por moio de lances verbais estao incluidos todos es custes er dospesas, tais come:
impostos, taxas, fretes e outros.
~
I
4.4. Seréio desclassiﬁcadas as propostas que nae atenderem as exigéncias do presente Edital e seus
Anexos, forem omissas ou apresentarom irregularidades eu defeitos capazes do dificultar o julgamento
e, ainda, preposta que apresente valores unitarios simbcilicos, ou irrisorios, do valor zero, eiccessivos
ou manifestamonte inexeqiiiveis.
,
A
4.5. As licitantes arcariio corn todos es custos decerrentes da elaboracao e apresentaciio Vde suas
prepostas.

I
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4-.6. As licitantes deverao cotar preco em todos es itens de cada lote;

_ I

4.7. O prazo de validade das propestas sera de no minime 60 (sessentaj dias.
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

“*-.-/'

p ,

5.1. A reuniao para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas deVPrecosI e
Decumentos de I-Iabilitacao, sera ptiblica, dirigida pelo Pregoeiro e realizada Ina data, ~h‘orarioVe local
determinados neste Edital.
‘ V
'
V
.
5.2. Nos termos do item 2. deste Edital e com base no incise IV do art 11 do Decreto 3.555/2000,Ae
interessado, ou seu representante legal, devera comprovar possuir poderes para formulacéio d'e ofertas
e Iances verbais, bem come praticar todos es demais atos inerentes ao certame.
I V
I
5.3. Declarada a abertura da sessae pelo Pregoeiro, nae mais seréio admitidos novos propenentes,
dando-so inicio ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaracao dos interessados ou de
seus representantes, dando ciéncia de que cumprem plenamente es requisites de habilitacao, em
conformidade com 0 incise VIAI, art. 49 da "Lei n.9 10.520, de 17/07/2002. .
V.
5.4. Serao abertos es envelopes contendo as Propestas de Precos, cujos documentos serao. lidos,
conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem.
A
'

6. nos CRITERIOS es IULGAMENTO
6.1. Para julgamento das propestas sera adotado o critério de menor prece POR LOTE.
6.2. Apes a abertura dos envelopes contendo as propestas de precos, o Pregoeiro classiﬁc-ara o licitante
autor da preposta de menor prece, e aqueles que tenham apresentade propestas em valeres
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativarnente a de menor preco,Iconforme
disposto no incise VI do artigo n.9 11 do Docreto 11.9 3.555/2000.
,
6.3. Quando nae forem verificadas, no minirno, 03 (trés) propestas escritas de precos nas condicﬁes
deﬁnidas no subitem acima, o Pregoeiro classiﬁcara as melhores propestas subseqiientes, até 0
minimo de 03 (trés), para que seus proponentes participem dos Iances verbais, quaisquer que sejam
es precos oferecidos nas suas propestas escritas, conferme disposto no incise VII, do artigo 1A1, do
mesmo Decreto.
A
6.4.0 empate entre dois ou mais licitantes somento ocorrera quando houver igualdade de precos entre
as propestas escritas e quando nae houver Iances para deﬁnir o desernpate, neste caso o desempate

ocorrera por meio de serteio a ser realizado durante a sesséio do presento Pregao.
6.5. Aos licitantes classiﬁcados sora dada oportunidadc para nova disputa, por meio do Iances verbais
e sucessivos, de valeres distintos e decrescentes, iniciando—se pelo ultimo classiﬁcado e pressegulndose corn os demais licitantes em ordem decresconte de classlﬁcac_:io.
I
,
.
6.6. Os Iances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeira classiﬁcado, ou seja, tern do ser,
obrigatoriamente, inferior a este, nae sendo aeeitos Iances para igualar valeres.
V
I ‘
6.7. A desisténcia do llcitante ern apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregeeire, iznplicara
na sua excluséio da etapa do Iances verbais e na rnanutencao do iiltimo proco per ele apresentado, para
efeito do ordenagiio das propestas.

V

6.8. Caso nae se realizem Iances verbais, sera verificada a conforrnldacle entre a preposta escrita de
menor preco do item e o respective valor estimado para a aquisicao dos produtes/services.
6.9. Declarada encerracla a etapa competitiva e ordenadas as propestas, exclusivamente pelo critério
de menor preco, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo

motivadamente a respeito.

_

All
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6.10. Sendo aceitavol a preposta classiﬁcada demenor preco, ouseja. em pr_imeiro lugar, sera aberto o
envelope contendo a documentacao de habiliAtacao, , para conﬁr-maciio das Vsuas lcontiicoes
habilitatorias, seja com base na documentacdo apresentada. ou peAssuir CRC valido, emitido pela
Prefeitura Municipal de Morada Nova que atenda aos requisites previstos na legislacéio geral. .
6.11. Constatado o atendimento das exigencies ﬁxadas no Edital e seus Anexos, sera declarado pelo
Pregoeiro 0 licitante vencodor, sendo'—lhe adjudicado o objeto.
.
6.12. Se a preposta classificada em primeiro lugar nae for aceitavel ou o-seu autor nae atender aos
requisites de habilitagiao, 0 Pregoeiro examinaré a oferta subseqijente, na ordem de classiﬁcacﬁo, até

a apuracao do licitante que atenda a todas as exigéncias do Edital, inclusive quanto a documentacao do
habilitacao, 0 qual sera declarado vencedor, sendo-lhc adjudicade o objeto.
A
6.13. O licitante declarado vencodor devera apresentar ao Pregoeiro, no prazo maxime de 48
(quarenta e oito) horas apes o encerramente deste pregao, a preposta escrita deV, precos
contemplando o lance final ofertadoA- PROPOSTA CONSOLIDADA.
,
V I
6.14. As situacﬁes previstas nos subitens acima 6.8 e 6.9, o ‘Pregoeiro poderzi negociar diretamente com
e proponente para tentar obter preco melhor.
A
6.15. Nae poclera haver desisténcia dos Iances ofertados, sujeitando-se e proponents desistente as
penalidades estabelecidas neste Edital.
I
A
6.16. Sera admitido apenas 01(um) licitante vencedor para o referidocertame.
I
6.17. Da reuniao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serao registradas as ocorréncias relevantes e
que, ao ﬁnal, devera ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes.
6.18. Nae seré motive de desclassiﬁcaciio simples omissoes que sejam irrelevantes‘ para o
entendimento da preposta, que nae venham causar prejuizo para a Administracao e nem ﬁram os
direitos dos demais licitantes.
I
V
V‘ I
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

I

7.1. Os PROPONENTES devorao apresentar no Envelope n.92V — “Decumentos do I~Iabilita|;z"io", que
demonstrem atendimento as exigéncias que sao indicadas a seguir:
.
,
7.2. Declaracao expressa, sob as penalidades cabiveis, aiirmando a inexisténcia de fates impeditivos
para sua habilitacao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar
acerca de ocorréncias posteriores, conferme modelo de declaracao constante do Anexo V deste
Edital.
V I
7.3. Declaracao de que a empresa nae mantém em seus quadros funcienais menores de 18 (dezoito]
anos em trabalho noturno, insalubre, perlgoso eu penoso, e menores de 14 (quatorze) anos, em
qualquer trabalhe, salve na condicao de aprendiz, nos termos do incise XXXIII do Art. '79 da
CDIlSI.‘itUi(,‘§0 Federal, Anexo VI deste Edital.
I
‘ 3 7.4-Caso na autenticacao conste expressamente que a mesma so refere ao verso e ao anverso do
documento, a exigéncia referente a autenticacaio de todas as faces do documento ﬁca sem validade.
7.5-Caso o documento apresentado seja expedido por insijtuiciio que legalmente e com regularidade
permita a sua emissao e consulta pela Internet, o Pregoeiro podera veriﬁcar a autenticidade deste
através do consulta junto ao respective site-

_ V

.

7.6-Para a habilitacao juridica, o licitante devera, nos documentos exigidos neste instrumento
convocatério, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com e objeto da li1ci_ta¢5?'i0,
podendo ser através do CRC — Certificado de Registro Cadastral, emitVido pela Prefeitura Municipal cle
Morada Nova.
I
7
~ I
A
7.7. O Certiﬁcado de Registro Cadastral podera ser aprosentado p.or licitante inscrito no Cadastrede
Fornecoderes do Municipio de Morada Nova, que substituira es documentos referentes as habilitacdes
juridica e ﬁscal, exceto es documentos enumerados nos incisos III e IV do Art. 29 da Lei n?’ 8.666/93,

PREEFEITURA MUNICIPAL‘ es momma NOVA AV. mmoen. CASTRO, N". ms - cs:-mzo - momma nova - CEARA- else a2s4u.ooo

@/

GNPJ D7.782.B4DfDDD1-O0 — CGF 015.920.1714. E-MAIL: Iicltacggrnn@outlook.§Qm.br- F0118; (BB) 3422 ‘I331

- Q I16 lip;

ESTADO no CEARA

.

A

PREFEITURA MUNICIPAL ne MORVADA NOVAI I V

'7

Q3,

A I ‘I, ,rVVm_VVm.,I.-

desde que, quanclo da verificacao pelo pregeeiro,,seja constatado que aAdocIumentacae eitigida esteja
devidarnente regular, dentro do prazo do valiclade previsto para, este certame edisponivel no arquivo
e centreles do competonte cadVastro..

I

V

A) HABlLiTA§1A0]UR1D_lCA

.

a.1] REGISTRO COMERCIAL,-no caso de empresa, no registro piiblicode empresa mercantil dalunta
Comercial; devenclo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, VapreseIntar o registro da ]Vunta
ende opera com averbacao no registro da Junta ende tem sede-_a matriz, acornpanhado da(s) copia[s)

de(s) CPF e RG do(s] 5660(5) da empresa.

I

I -

a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ‘em vigor,

devidamente registrado no registro piiblico de empresa mercantil da lunta Comercial, em Vse tratando
de seciedades empresérias e, no case de seciedades por ac,-oes, acompanhado de documentos de
eleicﬁo de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia,
apresentar o registro da junta ende opera com averbacae no registro da Junta ende tem sede a maI;riz,
acompanhado da(s] c6pia[s] do(s) CPF e RG do[s) s6cio(s) da empresa.
~
a.3) INSCRICAO D0 ATO CONSTITUTIVO, no caso de seciedades simples - exceto ceoperativas ~ no
Cartorio de Registro das Pessoas Iuridicas acompanhada do prova da diretoria em exercicie; devendo,
no case da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar 0 registro no Carterio de Registro das
Pessoas Iuridicas do Estade ende opera com averbacao no Cartorio ende tem sede aV matriz. A ~ A
a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando do empresa ou sociedade ostrangeira -em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARAjFUNClONAMENTO~expedido
pelo ergao competento, quando a atividade assim o exigir.
'
a.5) REGISTRO NA ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso do cooperative,
acompanhado dos seguintes documentos:
V
'
I) Ate constitutive ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.7 64/71;
~
II) Comprovacao da composicéio dos orgies de administracﬁo da cooperativa (diretoria e
conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71;
‘
A
(V
III) Ata do fundacae da cooperative;
A
IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;
V] Regimento interno com a Ata da assembléia que o aprovou;
A
Vi) Regimento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembléia que es aprovou;
Vii) Editais das 03 ultirnas assombléias gerais exizraordinarias.
V
a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastre do
Fornecederes do Municipie de Morada Nova, no seu prazo de validade. de acordo com e disposto no
Item 7.6.

I) O Certiﬁcado exigido acima é ohrigatorio somente para o licitante que queira substituir documento
conforme 0 estabelecido no item 7.6.

'

II

B) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

I

b.1) Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e dernonstracﬁes contabeis do ultimo exercicio social

(2016), 3a exigiveis e apresentados na ferma da lei, devidamente registrado na Iunta Comercial, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicﬁo por balancetes ou
PREEFEITURA IIIIUNICIPALA oe MDRADA nova
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balangos provisorios, 0 balango deveré ser acompanhado dos ‘termos do abertura e encerramento do
Livro Diario — estes termos devidamente registrados na lunta Comercial - constando ainda‘, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés-meses da data do apresentagiio
da proposta, na forma do artigo 31, inciso l, da Lei 8.666/93 é alteragoosposterioros, e, ou. no caso de
empresa optante pelo simples naclonal, dcolarada em cfedencziamento, poderé apresentar; Copia da
Declaragao do Informagféo Socioeconomicas e Fiscais — _[DEFIS) de Pessoa Juridica e respectivoé recibo
de entrega em conformidade com 0 programa gorad"or de documento do arre"cada¢;5o o Simples
Nacional;

--_-'

~

l

'

i ‘ I

b.2) No caso do sociedade por agoes, o balango deveré ser acompanhado da publicagéo em ljornal
oﬁcial, em jornal de grandee circulagéo e do registro na Iunta Comercial;
V
b.3) No caso das demais sociedades empresariais, o balango deveré ser acompanhado dos termos de
abertura e encerramento do Livro Diério — estes termos devidamente registrados najunta Comercial
~ constando ainda, no balango, o nﬁmero do _Liv1fo Diério e-das folhasnos quais so acha transcrito por
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ouzrepresentante legal da
empresa;

‘ i

b.4-] No caso de empresa recérn-construida [hé menos de '01 ano), deveré ser aprosentado o balango
de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na Junta Comercial,
constando no Balango 0 nflrnero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na
junta comorcial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade
e pelo titular ou representante legal da empresa.
'
b.5) CERTIDI-10 SIMPLIFICADA, emitida pela Iunta Comercial da sedelda empresa licitante, com data
de emlsséo néio anterior a 30 (trinta) dias da data da licitagﬁo.
b.6) CERTIDAO ESPECiFlCA [com todas as alteragoes e movimentagoes da empresa], emitida pela
Iunta Comercial da sede da empresa licitante, com data do ernissfio néio anterior a 30 (trinta) dias da
data da licitagzéo.

b.7) CERTIDAO NEGATIVA on DECRETAQAO on FALENCIA on CONCORDATA expedida pelo
distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa inridica.

l

‘

I) N0 caso da licitante ser ﬁlial teré que apresentar as certidoes de-sua filial <4: rnatriz.
" L
II] No caso de cooperativa, osté dispensada a apresentagﬁo da Certidﬁo exigida no item "b.7" acima.
-..,_,--

c) REGULARIDADE FISCAL

‘

¢.1) CARTAO NACIONAL_DE PESSOA IURIDICA - CNP];

-

.

H

A A

c.2) PROVA DE INSCRICAO junto in Fazenda Estadual ou Municipal ou documento de isenozio;

~“_ l

G3] PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da

sede ou filial do licitante, expedidos pelos organs abaixo relacionados-e dentro dos sous periodos do
validade, devendo os mesmos apresentarem 1gggldadg dg Q1§1P|.
V

1) CERTIDAO CONIUNTA NEGATIVA nn nnnnos RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA n_N1Ao.
A
‘
_
11) CERTIDAO QUANTO A nIv1nA ATIVA no ESTADO, on EQUIVALENTE, REFERENTE A0 ICMS,
EXPEDIDA Pam SECRETARIA DA FAZENDA no ssmno; .
.
111) CERTIDAO 1\n~:o1-mvn n1»: nsnnos MUNICIQAIS, on EQUI-VALENE, EXPEDIDA PELO SETOR
COMPETENTE no MUNICIPIO DA sans no nomrcruo no LICITANTE.
‘

*
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6.4-] A prova de situagao regular ﬁscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVADE DEBITOS

RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), altorada pela portaria conjunta
RFB/PGFN n9 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site:_portco'njuntaRFBPGFN18212014.htm.
c.5) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAQAO [CRF-') 0U EQUIVALENTE, perante 0 Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo deﬁenrigo (FGTS], da jurisdigao da sede ou ﬁlial do licitante, devendo
o mesmo ter igualdade de CNP] com os derriais documentos apresentados na comprovagao da
regulariclade ﬁscal.

A

d

A

_ .

-

l

c.6] CERTIDAO N EGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT), da jurisdigi-io dasede on ﬁlial do
licitante, devendo 0 meszno ter igualdade do CNP] com os demais documentos apresentadosna
comprovagao da reguiaridade ﬁscal.
A
0
' i
0.7] Alvara de Funcionamento emitido pelo organ competente do cada Municipio da empresa
proponente;
A
' A
c.8) Os documentos referentes a regularidade ﬁscal deverao apresentar jL§ﬂﬂ
ressalvando-se aq uele que 0 proprio organ emissor declara expressamente no referido documento que
ele é vélido para todos os estabelecimontos - sede e filiais da licitante.
.
;~
c.9) Caso haja documentos redigidos em l_dioma estrangeiro, os mjesmos somente serao con_side'rados
se forem acompanhados da verséio em portugués ﬁrmada por niadutor juramentado. v *
'
c.10) As certidoes de c0mpI‘0Va<;5O de regularidade, exigidas neste edital, que nio apresentarem
expressamente 0 seu periodo de validade, deveréio ter sido emitidas nos

.

n) QUALIFICAQAO TECNICA
d.1) Apresentar pelo menus 01 (um) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito Pﬁbiico ou
Privado, comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade compativei com o
objeto da Iicitapao, acornpanhado do respectivo Contrato, este com reconhecimento de iirma das
assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

A'

l

E) DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILlTA(IAO
.

e.1) Apresentar memorial fotogréﬁco Sede da empresa (fachada e parties internas] ‘e algum
documento de égua, luz, telefone, outros, que cornprove o funcionamento da empresa a participants
do certame.
'

e.1.1) A comprovagﬁo do documento teré que ser emitido coma mesma razao social da empresa, ni-in
serao aceitos documentos de coinprovagao de enderego emitidos em hipotese alguma em nome do
pessoa fisica, mesmos estas sendo socio(s) e on Propriotario da empresa.
- '
Par-égrafo Prirneiro: Estes documentos deveriio ser apresentados em [originais ou Copias), no caso de
copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de
Apoio, a vista do original, niio sera admitido em hipotese alguma documento com autenticagao na
forma eletronica.
A
Paragrafo Segundo: Quem prestar declaragﬁo falsa no documento do qua trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislagao. ‘
i

PREEFEITURA MUNICIPALDE MDRADANOVA
'
' l
AV- MANDEL cA5TRD. N“. T25 - CENTRD -— MORADA NOVA - CEARA- CEP 52940.00!)
‘
'
CNPJ 07.73234-010001-U0 - CGF 05.921171-4. E-MAIL: ]i§i§gcaDmn@ou§lQQ!5,gom.br- Fons: (BB) 3422 1381

an IIH 11¢,

@

‘\.

_
ESTADD no CEARA
- A AV
PREFEITURA MUNICIPAL DEMORADA NOVA
3. DA [MPUGNACAO A0 EDITAL

7 T M.ii’
as,-,,,
1 1 ii“ .
V

1

8.1.
Até 02 (dois) dias iiteis antes da data fixada abertura da sessao piiblica, qualquer pessoa
podera impugnar o ato convocatorio do Pregao.
1 A
8.1.1 Cabera ao pregoeiro docidir sobre a petigao no prazo de 2'4-[vinto o quatro] horas.
V 1
8.1.2. Acolhida a petigao contra o ato convocatorio, seré designada nova data para a roalizagao do
certame.
8.2.
A Impugnagao Administrativa devera ser apresentada por esérito, protocolada no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal do Morada Nova, dirigido a Comissao Permanente de Licitac;:io, com
sodo a Av. Manoel Castro, n9 726, Centro, Morada Nova, Ceara.
V
d
8.3.
Nao serao conhecidas as impugnagoos ao Edital interpostas apos os prazos iogais, hem como
as que nao forem apresentadas na forma ostabolccida no sub.item 8.2 deste Edital.
i A A
.

.

9. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

.

9.1. Os produtos deverﬁo sor ontregues rigorosarnente dontro das especiﬁcaooes estabolecidas neste
Edital, sendo que a inobsorvémcia desta condigao implicaré recusa, com a aplicaoﬁo das ponalidades
contratuais.
V
A
9.2. Caso a Licitante so recuse a executar o objeto contratual ou venha a fazé-lo fora das especificagoos
estabelecidas, a SECRETARIA REQUISITANTE, podera, indepondont'em'ente de qualquer aviso on
notiﬁcagao, rescindir o contrato o optar pela convocaV<;:'=io dos demais Lioitantos na ordem de
classiﬁcagao.
.
‘
9.3 - N50 seré permitido 0 uso de aparelho celular durante a sess-ﬁo para consulta, iances e demais
procedimentos relativo ao certame.
.
9.4 - nao serei acoito Iances inferiores a R$ 100,00 (cem reais), do valor do lance anterior.

10- DA I~loMo1.ooA<;Ao E DA An|un1cA(;1io DA ATA ns REGISTRO no PREr,:os

-._..¢

1.0.1. A adjudicagao dar-se-£1 pelo progoeiro quando nz"-io ocorrer interposigao do recursos, podendo ser
também adjudicado pela Autoridado Competente. Caso contrério, a adjudicagﬁo ﬁcara exclusivarnento
a cargo da Autoridade Competente.
.
10.2. A homoiogagao dar-se-a exclusivamonte pela autoridade competente.
i A
10.3. Apos a homologagao do resultado da licitaqﬁo, os pregos ofortados pelos licitantes vencedores
dos lotes, seréio registrados na Ata do Registro do Prooos, elaborada conforme 0 Anexo X deste edital.
10.3.1. Sera incluido, na respective Ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto/servigo
com pregos iguais ao do licitante vencedor na sequéncia da class'iﬁca:;ao do certame.
.
10.4. Os licitantes classiﬁcados em primeiro lugar terao 0 prazo de 05 (cinco] dias, a contar da data do
recebi.mento da convocagao, para comparocerem perante ao gestor a ﬁm do assinarem a Ata de
Registro de Pregos. O prazo de comparecimento podera ser prorrogado uma vez por igual periodo,

desde que ocorra motivo justiﬁcado e acoito.
V
*
10.5. Quando o vencedor nan comprovar as condigoes habilitatorias consignadas neste odital. ou
rocusar-so a assinar a Ata do Registro de Progos, poderai ser convidado outro licitante polo pregoeiro,
desde que respoitada a ordem de classiﬁicagao, para, dopois de comprovados os_ roquisitos
habilitatorios e feita a negociagao, assinar a Ata do Registro do Pregos.
d
10.6. O sistoma gerara ata circunstanciada, na qual estaréio registrados todos os atos do procedimento

o as ocorréncias relevantes.

'

A
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V

10.7- A autoridado superior Competonto do organ do origem dosta licitaoao so reserva and diroito do
nao homologar ou rovogar o-pres-onto procosso, por raziios do interosso piiblico docorrente do fato
suporveniente devidamonto comprovado e mediante fundamontacao por escrlto.
V

11- DA ATA no REGISTRO no Pnscos E no contnaro A

1 '

'

11.1. A Prefeitura Municipal do Morada Nova, através da Secretaria do Infraestrutura eVMoio Ambionto
ao qua] sora o orgao gostor da Ata do Rogistrodo Procos do que trata osto edital.
11.2. A Ata do Registro do Procos elaborada conformo o (Anoxo X] sora assinada pelo Ordenador do
Dospesa da Secretaria do Infraestrututra o Meio Ambiente, ou, por dologagao, por seu substituto legal.
polo Pregoeiro do Municipie o pelo represontanto do fornocodor logalmente credonciado o
identiﬁcado.
V
.1
11.3. Os pregos rogistrados -na Ata do Rcgistro de Pregos sorao aqueles ofertados nas propostas do
progos dos licitantes vencodoros, bem como dos licitantes que acoitarom cotar os servigos/produtos
ora licitados com pregos iguais ao do licitante vencodor, na sequéncia do classiﬁcagao do certame.
11.4. A Ata do Rogistro do Progos uma vez lavrada o assinada, nao obriga a Administrac;-ao a ﬁrma-r as
contratagoos que dela poderao advir, ﬁcando—lho facultada a utilizagao do procedimento do licitagao,
respeitados os dispositivos da Loi Fodoral 8.666/ 1993, sendo assegurado ao dotontor do registro do
precos a preforoncia em igualdado do condigﬁes.
1
11.5. O participants do SRP (Sistema do Registro do Procos), quando nocossitar, efetuara aquisigaes

junto ao fornocodor detentor do precos registrados na Ata de Rogistro de Pregos, do acordo com os
quantitativos o ospociﬁcagoes provistos, duranto a vigoncia do documento supracitado. *
id "1 A
11.6. O fornocodor detentor do pregos rogistrados ficara obrigado a fornocor 0 objeto. licitado ao
participanto do SRP (Sistema do Registrode Procos), nos prazos a serem definidos no instrumonto
contratual e nos locals especificados no (Anexo I] - do Tormo de Roforéncia deste edital.
11.7. A Ata de Rogistro do Preg:os, duranto sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer orgao ou
entidade da Administragao Pﬁblica Municipal, Estadualou Federal, na condigao do organ Interessado,
mediante consulta prévia ao Organ-Gestor do Rogistro do Progos e concordancia do[s) fornocodor[es),
conforme disciplina as Legis-lagoos vigentes. 1
V
11.8. Os organs interessados, quando desejarom fazer uso da Ata do Rogistro do Progos, doverao
manifostar seu intoresse junto aos organs gorcnciadores do Sistema do Roglstro do Progos. o qual
indicara o fornecodor e 0 prego a ser praticado.
' A
11.8.1. As contratagoos docorrentes da utilizagao da Ata do Rogistro de Pregos do que trata osto
subitem nan poderao oxcodor, por organ Interessado, ao somatorio do quantitative ostabelocido no

Decreto Federal n9 1892/13.

A

.

1

V '

1 V

11.9. Cabora ao organ gorenciador do Sistema do Rogistro do Progos, para utilizagao da Ata por organs
interessados da Administ-ra<;ao Ptiblica, procodor a indicagzao do fornecodor detentor do prego
registrado, obedecida a ordem do classiﬁcagao.
A
'
11.10. O dotontor do progos registrados que descumprir as condicaes da Ata do Registro do Progos
rocusando-so a fornecor o objeto licitado an participants do SRP [Sistema do Rogis-tro do Prooos), nan
acoitando roduzir os pregos rogistrados quando ostos so tornarom superiores aos do morcado, Vou nos
casos om que for declarado inidéinoo ou impodido para licitar e contratar com-a Administragao piiblica,
o ainda, por raziies do intoresso piiblico, dovidamente fundamentado, tora Vo sou registro cancolado.
11.11. A Comissao do Progao providonciara a publicaoao do oxtrato dad Ata do Rogistro do Procos na
lmpronsa Oﬁcial, como podo a lei 8.666/93 e suas alteragoos.

1

11.12. Os progos rogistrados poderao ser rovistos a qualquer tempo om decorréncia da roduoao dos
precos praticados no mercado on do fato que elevo os custos dos itons rogistrados, obodocondo aos
parametros constantes no Logislagao Porijnonto o vigonto. 1 ' 1 1
PREEFEITLIRA MUNICIPAL no momma nova '
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11.13. A Profoitura Municipal do Morada Nova, através da Socrotaria do lnfraostrutura o Moio
Ambiente, convocara o fornocodor para nogociar oprooo rogistrado o adoqua-lo ao progzo do mercado,
sompro quo voriﬁcar que o preco rogistrado osta acima do proco do morcado. Caso seja frustrada‘ a
nogociagao, o fornocodor sora liborado do compromisso assumidor
_
1 _ .
V
11.14. Nan havondo oxito nas nogociacﬁes com os fornocedoros com-procos registrados, .0 gostor da
Ata, podera convocar os demais fornocodores classiﬁcados, podendo nogociar osprecos defmercado,
ou cancoiar o item, ou ainda rovogar a Ata do Rogistro do Progos.
1
V 1‘ ‘V '
11.15. Sorao considorados precos do rnorcado, os procos que iforem iguais on inferioros a_ média

~_"

daquoles apurados pela Administracao para os itons rogistrados.
11.16. As alteracoes dos progos rogistrados, oriundas da rovisao dos mosmos, serao publicadas na
lmprensa Oﬁcial e no quadro do aviso deste Municipio.
1
11.17. As demais condigoes icontratuais so encontram estabelocidas no (Anexo X) - Minuta da Ata do
Rogistro do Precos.
V
11.18. As quantidadesV previstas no [Anoxo I] - Tormo do Referéncia dosto oditai sao estimativas
maximas para o poriodo do validade da Ata do Rogistro do Pregos, rosorvando-so a Administracao da
Secretaria, o diroito do adquirir o quantitadvo que julgar nocossario ou mesmo abstor-so do adquirir
0 item especiﬁcado.
_
V N
11.19. 0 contrato docorrente do Registro do Precos, a ser ﬁrmado entre a Secretaria dotontora do
registro, poderé ser formalizado através do recobimonto' da Autorizacao do Compra/Ser'vi'i;o's-e delNota
do Emponho pela detontora, ou outro instrumento similar que substituiré 0 instrumento contratual
nos casos provistos no artigo 62 o sous paragrafos da Lei n9 8.666/93-o suas alteracoes posteriores,
observando-so as condiciies estabelocidas neste edital, seus anoxos o na Iegislacao vigento.
1 1.20. Caso a detontora da Ata do Registro do Precos so recuse, injustificadamonte, a ass-inar o contrato,
a autoridade superior devera extinguir os ofoitos da homologacao o da assinatura da A-ta,1sem projuizo
da aplicagao das sam;6es cabiveis.
V
'
V

12 - DA nunncao DA ATA REGISTRO no Pnscos

-._--

1

12.1 - 0 prazo do vigéncia da ata do registro do progzos soré do 12 [doze] moses, contados at partir da
sua publicacao, podendo der prorrogada, conforme Art. 12. do Decreto 7.892 do 23 do Ianeiro do
2013. 0 prazo do validade da ata do registro do progos nao sora superior a doze moses, incluidos
ovontuais prorrogagoos, conforme o j_ngj5,o,,Lll do 5 39 do “art. _15_c_:1a Lei n9 8.666'.4;i§;J,_9,93. u
13- DA FONTE DE RECURSOS

A

13.1 - As despesas docorrentes da Ata do Registro do Procos corrorao pela fonte do recursos da
Profoitura Municipal do Morada Nova, a ser informada da lavratura do contrato.
.

14- DA REVISAO nos Pnacos REGISTRADOS

-

.

A

14.1- Os precos rogistrados so poderao ser revistos nos casos provistos na legalidado da l'egis'1ag:ao
vigento para estos atos.
V
1

15- nas ALTERAQOES E DA FISCALIZAQAO no CONTRATO
15.1- A CONTRATADA ﬁca Obrigada a aceitar, nas_ mesmas jcondicaos contratuais, acréscimos ou
suprossoes no quantitativo do objoto contratado, ato o limitede 25% [vinto o cinco por cento) do valor
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inicial atualizado do Contrato, conforme 0 disposto no § 19, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alteragoes
posteriores.
'
A
15.2 — A ﬁscalizagﬁo do contrato dar-se-é nos terrnos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1-Q93,‘ sera
designado representante para acompanhar eﬁscalizar a e'nn"ega dos bens e/ouservigos, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéio e determinando 0 que for necessario a
regularizagao do falhas ou defeitos observaclos.
A
'
A
A
1
15.3 - A ﬁscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da éontratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeigoesv técnicas on vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, néio implica corrosponsabilidade da Administragéo ou do sous

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n" 8.666/93 e suas alteragoes.
15.4 - O representante Ada Administragao a-notaré em registro - préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem corno o nome dos funcionarios
z‘a regularizagao eventualmente envolvidos, determinando 0 que for necessério a regularizagzio das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabfveis.
'
16- DA ENTREGA D0 OBIETO E DO PAGAMENTO

.

16.1- Os produtos deverﬁo ser entregues nos locais Va serem deﬁnidos pela SECRETARIA
REQUISITANTE, no prazo méximo de
, a partir da solicitagao. V
16.1.1. — Caso a empresa vencedora do certame nao tenha empresa ou ﬁlial na sede do municipio de
Morada Nova, a mesma teré que ter representagaio no municipio para desempenhar o contrato de
acordo com o que se pede na clausula 16.1.
V.
16.2- Os produtos entregues pela licitante vencedora estaréio sujeitos a aceltagéio plena pelo organ
recebedor.
V
, '
A ‘N
16.3- A autoridade superior competente do érgéo do origem desta licitagao poderé designar urria
Comissao de Recebimento, cujo proposito sera a conferéncia dos produtos entreguesi com as
especlﬁcagoes contidas na proposta cle pregos da Cootratada. Caso a rnercadoria enl_:regue esteja em
desacordo com as especiﬁcagoes contidas na proposta de pregos, a Comissao rejeitara 0 recebimento
do mesmo.
l
16.4- A Contratada ﬁcaré obrigada a troc'ar,'imediatamente, semonus para a origem desta lioitagao, a
mercadoria que vler a ser recusado.

A

‘N

16.5- 0 pagamento sera efetuado apos 0 recebimento dos materials, devidamente atestados pelo-Setor
Competente e/ou pela Comissao Recebedora, devendo ocorrer no prazo maximo de 30 [trinta) dias da
data do recebimento do material, acompanhado ‘das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.

17- DAS oemcngoss DA CONTRATANTE
17.1- A Contratante se obriga la proporcionar a Contratacla todas as condigoes necessérias ao pleno
cumprimento das obrigagzoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelecé a Lei no
8.666/93 e suas alteragroes posteriores;
V
V
17.2- Fiscalizar e acompanhar a execugéio do objeto contratual;
A
‘
17.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada corn a execugao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
i V
17.4» Providenciar os pagamentos £1 Contratacla =5 vista Vdas Notas Fisr:ais/ Faturas dVeviVdar1_1ente

atestadas pelo Setor Cornpetente.

V
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18- DAS OBRIGA(;f)ES DA CONTRATADA

~

#»,,,,,,,.a“¢n“<1?’
1 - 8

'

A

18.1-Entregar os produtos objeto do Contrato de iconforrnidade Vcom as Vcondigijes e prazos
estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
A
18.2- Manter duranto toda a duragao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condigﬁes de habilitagéio o qualiﬁcagao exigiclas na licitagéo;

-.-r

8,

18.3- Providenciar a imediata corregﬁo das deficiénclas e/ou irregularidades apontad-as pela
Contratante;
V
~ =
A ; A - . V
~
18.4- Arcar com eventuais p"-rejuizos causados a Contratante e/ou terceiros; Vprovocados por
ineficiéncia on irregularidade cornetida por seus empregados e/ouprepostos envolvidos na entrega
do objeto contratual.
A
'
”
18.5 - Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execugao contratual, inclusive as o'briga§6es relativas a salérios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamentepelo ﬁel cumprimento das
leis trabalhistas e especiﬁcas do trabalho e legislagzao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na
execugao contratual.
V
'W
i * ~ '
18.6 — Prestar lmediatamente as informagﬁes e os esclarecirnentos quevenham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagagﬁes de carater técnico, hipétese em que seriio
respondidas no prazo cle 24- (vinte e quatro) horas.
1
18.7 — Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadarnente apresente condi<;6es de defeito
ou em desconformidades com as especiﬁcagoes constantes no Termo de Referéncia, no prazo ﬁxado
pelo Gestor do Contrato.

V

'

A

18.8 — Providenciar a substituigao de qualqueriprofissional envolvido na execugao do objeto contratual
cuja conduta considerada pela ﬁscalizagao da (IONTRATANTE.
V
18.9 - Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condigoes de defeito
ou em desconformidades com as especiﬁcagiies constantes no Termo de Referéncia, contado da sua
notiﬁcagéio.
VV
‘
18.10 - Remover, as suas expensas, todo o material que estlver em desacordo com as espeqiﬁcagoes
basicas, e/ou aquele om que for constatado dano em decorréncia de transporte ou acon_dicionarnVento,
providenciando a substituic,'ao do mesmo, no prazo imediato, contados da notiﬁcagﬁo que lhe for
entregue oﬁcialrnente.
"
.

19- DAS snnooss ADMINISTRATIVAS

-

19.1- Pela inexecugiio total ou parcial das obrigagﬁies assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administrac;:§o podera aplicar .-:1 CONTRATADA, as seguintes sangﬁosr
A
V
a) Adverténcia.
1.
1 ~V A b) Multas de:
A
V
VV
b.1) 10% [dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA em
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias ﬁteis, contados da data da notiﬁcagao feita pela
CONTRATANTE.
b.2) 03% [trés décimos por cento) sobre o valor cla parcela nao cumprida do Contrato; por dia de
atraso na ontrega do objeto coniratual, até o limite den 30 (trinta) dias;
'
V
'
‘
b.3) 2% [dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisiio do
pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, em caso do atraso superior Va 30 (trinta) dias na

entrega dos materiais.
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b.4-) O valor da multa referida nestas clausulas sera descontado "ex-offlcio" jda CONTRATADA,

_

.

mediante subtragiio a ser efetuada em qualquer fatura de créclito em seu favorque mantenha junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente de notiﬁcagéio ou interpe-lagao judicial on
extrajudicial;
V
c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitac,'€1o e impedirnento de contratar -corn a
Administragﬁo, pelo prazo de até 05 [cinco) anos;
.
1
d] Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratai-Vcom a Administraioao Pdb_Vlica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punigao ou até que a' CO.VNTRA'l'ANVTE promova sua
reabilitagao.
1
1 V 1 V .
dV u A l "
19.2— As sanV;:6es previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Acljudicatario, 0 contraditérioe ampla defesa, nos seguintes prazos
e condigﬁesz
1
a] de 05 [cinco) dias uteis nos casos de adverténcia e de suspensao, e de 10 [dez) dias uteis da abertura
de vista do processo, no caso de declaragéo de inidoneidade para licitar com 0 Municipio deV Morada
Nova.
.
'
.
20- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

.

_

.

20.1- Os recursos cabiveis seriio processados de acordo com 0 que estabelece o art. 109 da Lei Federal
n9 8.666/93 e suas alteragzoes.
20.2- Das clecisoes proferldas pelo Pregoeiro relatives a_Classi-ficapao e d-esclassiﬁcagao de propostas
de pregos escritas e Iances e a habilitagao e inabilitagio, caberé recurso administrativo dirigido a
autoridade superior competente do orgao de origem desta licitagao, que deveré ser registrada em Ata
pelo titular ou representante legal do licitante, no ﬁnal da scssao, constando o“ motivo e a sintese das
suas razoes, podendo 0 interessado juntar memorials no prazo de 03 [trés] d-ias, contados a partir do
19 [primeiro) dia util seguinte ao da interposigao, no enderego constante da Prefeitura de Morada
Nova, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razﬁes em igual
numcro de dias, que cornegaréio a correr do término do prazo do recorrente,- sendo-lhes assegurada
vista irnediata dos autos.
V
1
1
A V
20.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-é 0 dia do iniciole incluir-se-ai o do

vencimento, e considerar-se-50 os dias consecutivos, exceto quando for ou estiver explicitamente
disposto em contrario. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente norrnal na
Prefeitura de Morada Nova.
A

21- DAS RESClSOES CONTRATUAIS
21.1 - A rescisao contratual podera ser:

A

.

a] Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE,'nos casos enumerados nos incisosl a
X11 do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93;

A

b] Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagﬁo escrita e fundamentada da autoridade
compete-nte, reduzida a termo no processo llcitatorio, desde que haja conveniéncia da Administragao;
c] Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art; 78 da Lei nil 8.666/93,serrV1 que haja culpa
dofC£)lNTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver
so r1 o.
1
1
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22- DAS DlSPOSl(;0ES GERAIS

.

22.1. Fica assegurado a Entidade deLicitaz;5o o direito de;

_

.

'

A
V

.‘

%'ﬂl|aili!‘ﬁ"$

A
.V V

._ w

.

22.1.1. Adiar a data de abertura da presente l.icita¢a'0, dando " eonhecimento aos interessados,
notificando-se, por escrito, as Licitantes "que j:-itenham retirado o Edital, com a antecedencia de pelo
menos 24- [vinte e quatro] horas, antes da data inicialmente marcada;
'
A
22.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presents Pregao, a qualquer tempo, desde que
ocorrentes as hipoteses de ilegalidade ou lnteresse piiblico, dand_o ciéncia aos interessados;
_
22.1.3. Alterar as C0ndir;5eS deste Edital on qualquer documento pertinente a este Pregﬁo, ﬁxando Vnovo
prazo, nao inferior a 08 (oitoj dias uteis, para a abertura das propostas, a contar da publicag;-ioVdas
alterapdes.
A
‘ 1 .
22.2. A participagé-io neste Pregao implicara aceitaoéio integral e irretratavel das normas do "Edital e
seus anexos, bem como na observéncia dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito
de impugnagzao e recurso.
22.3. E‘ facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagao, a promogao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a in-strugao do processo, vedada a inclusﬁo
posterior de documento ou ‘inforrnagao que deveria constar no ato da sesséio pﬁblica.
V
22.4 A Contratada ﬁcaré responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao
patrirnfinio da Entidade de Licitagao, reparando as suas custas os mesmos, durante a execugzdo dos
servigos contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizagao por parte ‘da Entidade de Licitagao.
22.5. Todas as declaragoes a serem apresentadas neste certame, deverao ter ﬁrrna Reconhecida em
cartorio do responsavel que emitiu as mesmas.
V
,
1
22.6 — Todos os documentos apresentados -neste certame deveréio ser ap'resentados1 em original e/ou
por qualquer processo de copia autenticada por tabeliao de notas; nf.-lo sera aceito em hipotese
nenhuma, em qualquer fase do certame, documentos autenticados p613. for-ma eletronica
[AUTENTICAQAO ELETRGNICA], em conformidade com o provimento n9 08V/2014 do Tribunal de

Iustlgza do Estado do Ceara.
A
22.7. Copias do Edital e anexos serao fornecidas na sala da Comissao de Licitagao, no horério de
expediente desta Prefeitura, ou através do site: 3Mw.tce.cg.gQy,Qr.
-_.-

23 - no rono

V_
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V
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23.1~ Flca eleito 0 foro da Comarca do Morada Nova, Estado do Ceara, paradirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrative,

renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Morada Nova—CE, 09 de Fevoreiro de 2018.
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JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO
Pregoeiro Oﬁcial
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